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EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP)

Dostop do psiholoških 
svetovanj 24 ur na dan, 
vse dni v letu, brez
čakalnih vrst.

Takojšnji dostop do 
strokovne pomoči za 
zaposlene in njihove ožje
družinske člane (partner, 
otroci).

Mreža svetovalcev v 
Sloveniji, na Hrvaškem, 
v Srbiji, v Bosni in
Hercegovini in v 
Makedoniji.

Prilagojeno potrebam in 
željam vašega podjetja.

EAP je mednarodno uveljavljena in sistemska rešitev, katere ključni 
namen je zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom nuditi takojšnjo 

24/7 psihološko pomoč in podporo pri reševanju težav, kar je v teh  
negotovih časih še kako pomembno.

S pravočasnim reševanjem težav preprečimo, da bi se le-te poglobile in pričele 
negativno vplivati na posameznikovo zdravje, počutje in delovno storilnost.

10 RAZLOGOV, 
ZAKAJ IZBRATI 
EAP
1. Večja storilnost in  

zavzetost zaposlenih
2. Zmanjšani stroški  

delodajalca
3. Boljša organizacijska 

klima
4. Manj absentizma in 

prezentizma
5. Manj nesreč pri delu
6. Manjša fluktuacija
7. Takojšnje reševanje 

težav
8. Hiter dostop do 

strokovnih storitev
9. Izboljšana kvaliteta 

dela
10. Boljši medosebni 

odnosi na delovnem 
mestu



EAP VKLJUČUJE

Dostop za vse zaposlene z 
geslom in uporabniškim
imenom podjetja.

Za še več aktualnih in 
uporabnih vsebin ter lažji 
dostop do svetovalca!

Telefonska 
svetovanja

Izobraževanja

Portal MojEAP
moj.eap.si

Informiranje in 
ozaveščanje

Poročanje

Osebna 
svetovanja

Video 
svetovanja

E-svetovanja

EAP POMAGA 
POSAMEZNIKU 
V PRIMERU
• Težav pri delu: konflikti s sodelavci ali nadrejenimi, 

stresne situacije pri delu, nadlegovanje na delovnem 
mestu, karierni izzivi, ...

• Težav v zasebnem življenju: konflikti s partnerjem, 
težave z vzgojo otok, ločitev, smrt bližnjega, finančni 
stres, ...

• Travmatskih dogodkov: huda prometna nesreča, smrt 
bližnjega, huda telesna poškodba, ...

• Težav z zdravjem: duševne stiske (potrtost, tesnoba, 
nespečnost), težave z obvladovanjem čustev, odvis-
nosti, življenjski slog, ...

• Pravnih težav (npr. dedovanje, skrbništvo, ločitev, 
kupoprodajne pogodbe, ...)



ZAKAJ ZA IZVAJANJE EAP IZBRATI NAS?

V SLOVENIJI IN DRŽAVAH BIVŠE JUGOSLAVIJE: 

• smo edini ponudnik za izvajanje EAP storitev,
• imamo dolgoletne izkušnje na področju izvajanja EAP storitev in promocije zdravja na delovnem mestu,
• imamo mrežo strokovno usposobljenih svetovalcev (psihologov, psihiatrov, psihoterapevtov),
• imamo široko mrežo naročnikov EAP,
• storitve izvajamo v skladu s standardi mednarodnega EAPA (Employee Assistance Professionals 

Association) in evropskega EAEF (Employee Assistance European Forum) združenja EAP strokovnjakov.
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